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1. Prawna podstawa opracowania 
 
Prawną podstawę opracowania ekspertyzy stanowi §206 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), który brzmi: 

„Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 
budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i 

elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego”. 
 
Podstawę opracowania obliczeń statycznych i opisu technicznego w zakresie konstrukcji stanowi §11, ust. 

2, pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.), który brzmi: 

„Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać 
zwięzły opis techniczny (…, który) powinien określać: (…) układ konstrukcyjny 

obiektu budowlanego, zastosowane schematy (konstrukcyjne (statyczne), 
założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz 

podstawowe wyniki tych obliczeń (…).” 

 

2. Formalna podstawa opracowania 
 
Formalną podstawę opracowania niniejszej ekspertyzy, obliczeń i opisu stanowi zlecenie inwestora 

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na wykonanie projektu 

rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków kamienic przy ul. Mickiewicza 2 i 4 w Oświęcimiu. 

 
Całość opracowano na podstawie: 

 wizji lokalnych w obiekcie  2019-2020r, 

 wykonanych odkrywek konstrukcji budynku, 

 dokumentacji fotograficznej obiektu, 

 uzgodnień z architektem i inwestorem, 

 projektu koncepcyjnego architektonicznego wykonanego przez arch. mgr inż. Krzysztofa 
Rudzielewicza 
 

W opracowaniu uwzględniono normy: 

 PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.” 

 PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.” 

 PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.” 

 PN-80/B-02010 „+Az1 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.” 

 PN-77/B-02011 + Az1:2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.” 

 PN-B-03002: 2007 „Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.” 

 PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.” 

 PN-B-03264: 2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.” 

 PN-B-03150:2000+Az1,Az2,Az3:2004 „Konstrukcje drewniane – obliczenia statyczne i 
projektowanie.” 

 PN-90-B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 
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3. Zakres opracowania ekspertyzy (oceny technicznej) 
 

Ekspertyza (ocena techniczna) zakresem obejmuje cały istniejący budynek. Niniejszą opinię należy 

traktować jako ogólne wskazówki do projektowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany 

przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego. 

 
 
4. Opis stanu istniejącego 
 

Na działce objętej opracowaniem znajduje się budynek będący obiektem złożonym z dwóch 

kamienic o numerach 2 i 4 zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Oświęcimiu. Kamienica nr 4 była 

wybudowana jako pierwsza w latach 1903-1905 w zaś kilka lat po niej została dobudowana kamienica nr 2 

(1911-1912). Budynki posiadają wspólne ściany wewnętrzne, zaś centralnie w środku pomiędzy ich 

wnętrzem powstał wspólny dziedziniec. Budynki nie połączone ze sobą – każdy z nich ma osobną 

komunikację zewnętrzna prowadzącą na poddasze i do piwnicy. 

 

Rys. 1 lokalizacja budynków 

 
Dach 
 

Poszycie dachu stanowi blacha płaska na deskowaniu pełnym. 

Konstrukcja dachu budynku nr 4 stanowi niesymetryczna więźba krokwiowo-płatwiowa z 

krokwiami 12x6cm do 10x9cm w rozstawie 90-100cm. Krokwie wsparte na płatwiach 13x13cm. Płatwie w 

wieloprzęsłowym schemacie statycznym wspierają się na murach wewnętrznych oraz słupach 13x13cm. 

Słupy leżą na murłatach 13x13cm i połączone są ściągami 6x12cm z ukośnymi zastrzałami 12x9cm. Dach 

wspiera się na ścianach zewnętrznych kolankowych za pośrednictwem  murłat 13x13cm.  
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Dach konstrukcji budynku nr 2 wykonano jako więźba wieszarowa. Głównymi elementami są 

krokwie 12x16cm rozmieszczone w osiowym rozstawie 90-100cm. Krokwie wpierają się na płatwiach  

16x16cm oraz murłatach 16x16cm. Płatwie wsparte na słupach 16x16cm za pośrednictwem dodatkowych 

mieczy 14x14cm. Słupy usztywnione zastrzałami 14x1cm i kleszczami 10x16cm. Konstrukcją przenoszącą 

obciążenia ze słupów na ściany zewnętrzne i wewnętrzne są tragarze o przekroju 20x26 do 34cm. 

 

 
Stropy budynku 
 

Stropy nad piwnicami w obu budynkach wykonano w formie ceglanych sklepień opartych na 

stalowych belkach (dwuteowniki I240,I280, szyny kolejowe I120). Stropy oparte w układzie podłużnym i 

poprzecznym.  

Stropy nad parterem i pierwszym piętrem wykonane w formie stropów Kleina na belkach stalowych 

w postaci dwuteowników I160 i I200. Grubość warstwy ceglanej wynosi 6cm. Na stropach wykonano legary 

grubości 6cm i podłogę z desek o grubości 2cm.  

Strop nad II piętrem wykonano jako drewniany belkowy z belkami 18x18cm w rozstawie 1,20m. 

Na belkach wykonano deskowanie z desek 2,5cm.  Na stropie poddasza wykonano dodatkowo polepę 

glinianą bądź częściowo wylewkę.  

 

Komunikacja wewnętrzna 
 

Komunikację wewnętrzną stanowią betonowe prefabrykowane schody wspornikowe w formie 

wachlarzowego biegu o szerokości 109cm, głębokości stopnia 25cm i wysokości 18cm. W części 
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wewnętrznej schody zwieńczone stalową kutą balustradą o wysokości 93cm ze słupkami z prętów 

2,5x2,5cm. Schody w kamienicy nr 4 wykonano jako kombinację 90°stopniowego wachlarzu i biegu 

prostego, zaś schody w kamienicy nr 2 wykonano w formie 180° wachlarzu. W kamienicy nr 4 schody z 

parteru do piwnicy wykonano jako drewniane, zaś schody do piwnicy w kamienicy nr 2 wykonano w całości 

jako betonowe. 

 
Nadproża 
 

Nadproża okienne ceramiczne odcinkowe. W części piwnicznej nadproża wykonano jako 

sklepienia odcinkowe oraz w postaci stalowych belek – szczególnie w miejscach oparcia stalowych belek 

stropowych. 

 
Ściany murowane 
 

Wszystkie ściany murowane budynku wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Ściany nośne posiadają grubość od 25cm i dochodzą do 104cm. Ściany mają tendencję do zmniejszania 

grubości w miarę wzrostu kondygnacji. Ściany zewnętrzne poddasza w obrębie pomieszczeń narożnych 

wykonano w technologii murów szachulcowych.  

 
Fundamenty 
 

Fundamenty budynku wykonano jako ceglane o szerokości równej szerokości ściany która na nich 

się znajduje. Głębokość fundamentów oscyluje w granicach 25cm poniżej posadzki piwnicznej. 

 
Posadzki 
 

Posadzka piwnic w kamienicy nr 4 z reguły wykonana jest w formie glinianego klepiska. Posadzki 

piwniczne kamienicy nr 2 wykonano jako wylewki cementowe.  

 
Odwodnienie 
 

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu zrealizowano za pomocą stalowych rynien i 

rur spustowych. 

 
Tynki zewnętrzne 
 

Elewację budynku nr 4 wykonano w całości jako ceglaną pomalowaną na różne kolory. Elewację 

budynku nr 2 wykonano w postaci tynków cementowo-wapiennych.  

 
Stolarka okienni i drzwiowa 
 

Stolarkę okienną zewnętrzną budynku nr 4 na poziomie parteru, pierwszego i 2 piętra stanowią 

okna PCV. Stolarkę okienną poddasza wykonano jako drewnianą. Drzwi wejściowe do budynku nr 2 

wykonano jako drewniane. Stolarka wewnętrzna budynku nr 4 w formie drewnianych i płycinowych drzwi. 

Okna piwnic wykonano jako stalowe ramowe. 
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Stolarkę okienną zewnętrzną budynku nr 2 na poziomie parteru, pierwszego i 2 piętra w większości 

stanowią okna i drzwi drewniane oraz nielicznie okna PCV. Drzwi wejściowe do budynku nr 4 wykonano 

jako aluminiowe. Drzwi do lokali użytkowych od ulicy wykonano jako stalowe i aluminiowe. Stolarka 

wewnętrzna budynku nr 2 w formie drewnianych i płycinowych drzwi. Okna piwnic wykonano jako stalowe 

ramowe. 

 
Balkony 
Balkony zewnętrzne stalowe z wypełnieniem blachą falistą.  
 
Informacje dodatkowe 
 

Budynek objęty ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków.  
 
5. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 
 

Zdj.1 Widok budynku od strony południowej 
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Zdj.2 Widok budynku od strony północno-zachodniej 

 

Zdj.3 Widok budynku od strony wschodniej 
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Zdj.4 Konstrukcja balkonów w kamienicy nr 4 

 

Zdj.5 Elementy drewniane ściany zewnętrznej pomieszczeń narożnych poddasza kamienicy nr 4 
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Zdj.6 Konstrukcja balkonów kamienicy nr 2 

 

Zdj.7 Pęknięcie ukośne filarka podokiennego – kamienica nr 4 



Strona 11 z 46 

 

 

Zdj.8 Dziedziniec wewnętrzny 

 

Zdj.9 Uszkodzone nadproże piwniczne – poluzowane elementy ceramiczne. 
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Zdj.10 Uszkodzony fragment cokołu zewnętrznego – destrukcyjny wpływ wody opadowej 

 

Zdj.11. Skorodowane nadproże piwniczne – kamienica nr4 
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Zdj.12 Skorodowana belka stropowa piwniczna w rejonie podparcia (kamienica nr4) 

 

Zdj.13 Skorodowana belka piwniczna (kamienica nr4) 
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Zdj.14 Skorodowana belka piwniczna – korozja wgłębna (kamienica nr4) 

 

Zdj.15 korozja powierzchniowa – belka piwniczna (kamienica nr2) 
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Zdj.16 Uszkodzone schody drewniane do piwnicy – kamienica nr4  

 

Zdj.17 Klatka schodowa – kamienica nr 2 
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Zdj.18 Klatka schodowa – kamienica nr 4 

 

Zdj.19 Odkrywka stropu nad parterem – pokój narożny kamienica nr 4 
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Zdj.20 Odkrywka stropu nad piętrem – pokój od strony wschodniej – kamienica nr 2 

 

Zdj.21 Instalacje C.O puszczone w bruzdach w ścianie wewnętrznej 
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Zdj.22 Łuszcząca się farba na jednym z sufitów. 

 

Zdj.23 Konstrukcja więźby dachowej – kamienica nr 4 
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Zdj.24 Konstrukcja więźby dachowej – kamienica nr 4 c.d. 

 

Zdj.25 – spalona więźba dachowa nad pomieszczeniem narożnym – kamienica nr 4 

 

 



Strona 20 z 46 

 

 

Zdj.26 – więźba drewniana– kamienica nr 2 

 

 

Zdj.27 – więźba drewniana– kamienica nr 2 cd 
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6. Informacja dotycząca warunków posadowienia 

Na podstawie wierceń wykonanych do maksymalnej głębokości 6,5 m p.p.t. stwierdzono obecność 

plejstoceńskich utworów czwartorzędowych w postaci naturalnych gruntów mineralnych 

charakteryzujących się przestrzenną jednorodnością litologiczną i genetyczną. Powierzchnię badanego 

terenu kształtuje warstwa nasypu niekontrolowanego o miąższości 0,15–0,85 [m]. Pod warstwą nasypową 

występuje naturalny grunt mineralny rodzimy drobnoziarnisty pochodzenia eolicznego, w postaci pyłu z 

lokalnymi przewarstwieniami pyłu piaszczystego w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Grunty te 

zostały zaliczone utworów średnio nośnych. W miejscu badań do głębokości 5,5 – 6,5 [m p.p.t.] ciągłego 

poziomu wodonośnego nie udokumentowano. W dniu realizacji prac badawczych sączeń wód gruntowych 

nie stwierdzono. 

Charakterystyka i klasyfikacja rozpoznanych gruntów została przygotowana w oparciu o wykonane badania 

i obserwacje terenowe, oraz ich interpretację w nawiązaniu do branżowych norm gruntowych. Na podstawie 

wykonanych otworów badawczych i przeprowadzonych badań podłoża gruntowego, wydzielone zostały 

naturalne rodzime warstwy gruntu, różniące się między sobą wilgotnością i parametrami fizyczno-

mechanicznymi. Wydzielona została również warstwa nasypowa pochodzenia antropogenicznego. 

Wydzielone warstwy geotechniczne : 

Grunty nasypowe – warstwa I 

 Nasyp niekontrolowany 

Grunty spoiste – warstwa II 

 Pył /pzw/ (podgrupa IIA) 

 Pył, pył//pył piaszczysty /tpl/ (podgrupy: IIB i IIC) 

 

Warstwa geotechniczna I Jest to nasypowy grunt pochodzenia antropogenicznego. Geneza tego gruntu 

związana jest z przekształceniem powierzchni terenu związanym z istniejącą zabudową polegającym na 

nadsypaniu i wyrównaniu powierzchni. W miejscu badań tworzy warstwę ciągłą o zmiennej miąższości 

wynoszącej od 0,15 (rejon odwiertu O-2 i O-3) do 0,85 [m] (rejon odwiertu O-1). Rozpoznany został 

jako suchy nasyp niekontrolowany w postaci: jasnobrązowego pyłu, brązowego piasku średniego, 

gruzu budowlanego i kamieni (rejon odwiertu O-1), oraz w postaci: jasnobrązowego pyłu, gruzu 

budowlanego i szaro-brązowej gleby (rejon odwiertu O-2 i O-3). Wymienione składniki nasypu wystąpiły w 

zmiennych proporcjach i nieregularnym rozmieszczeniu przestrzennym. Jest to grunt niebudowlany, 

charakteryzujący się zmiennymi, bliżej nieokreślonymi właściwościami fizyczno-mechanicznymi, dla 

którego parametry geotechniczne nie zostały określone. 

 

Warstwa geotechniczna II (podgrupa IIA) Wykształcona jako czwartorzędowy plejstoceński aluwialny 

grunt mineralny rodzimy drobnoziarnisty mało spoisty, reprezentowany przez mało wilgotny/suchy 

jasnobrązowo-żółty pył. Stan gruntu określony został jako półzwarty. W miejscu badań występuje lokalnie, 
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tj. w rejonie odwiertu O-1 jako warstwa o miąższości 1,6 [m]. Po przeprowadzeniu analizy makroskopowej 

gruntu określony został dla tej warstwy geotechnicznej stopień plastyczności o wartości IL = 0,00. 

 

Warstwa geotechniczna II (podgrupa IIB) Wykształcona jako czwartorzędowy plejstoceński aluwialny 

grunt mineralny rodzimy drobnoziarnisty mało spoisty, reprezentowany przez mało wilgotny jasnobrązowo-

żółty pył z lokalnymi przewarstwieniami jasnobrązowo-żółtego pyłu piaszczystego. Stan gruntu określony 

został jako twardoplastyczny. W miejscu badań tworzy warstwę ciągłą w rejonie odwiertów O-1 i O-2. Jest 

to warstwa która została rozpoznana do głębokości 3,25 i 4,25 [m] poniżej posadzki piwnicy 

przedmiotowego budynku, tj. 5,5 i 6,5 [m p.p.t.]. Nie została przewiercona z uwagi na zakres prac 

badawczych wynikający z celu niniejszego opracowania. Po przeprowadzeniu analizy makroskopowej gruntu 

określony został dla tej warstwy geotechnicznej stopień plastyczności o wartości IL = 0,15.  

 

Warstwa geotechniczna II (podgrupa IIC) Wykształcona jako czwartorzędowy plejstoceński aluwialny 

grunt mineralny rodzimy drobnoziarnisty mało spoisty, reprezentowany przez mało wilgotny jasnobrązowo-

żółty pył. Stan gruntu określony został jako twardoplastyczny. W miejscu badań występuje lokalnie, tj. w 

rejonie odwiertu O-3 jako warstwa rozpoznana do głębokości 3,25 [m] poniżej posadzki piwnicy 

przedmiotowego budynku, tj. 5,5 [m p.p.t.]. Nie została przewiercona z uwagi na zakres prac badawczych 

wynikający z celu niniejszego opracowania. Po przeprowadzeniu analizy makroskopowej gruntu określony 

został dla tej warstwy geotechnicznej stopień plastyczności o wartości IL = 0,20. 

 
7. Stan elementów konstrukcyjnych budynku 
 
Ogólny stan budynku ocenia się jako dostateczny. Budynek wymaga remontu kapitalnego.  

 

Konstrukcja dachu 

Więźba dachowa kamienicy nr 4 nosi ślady wielu uszkodzeń. Najbardziej niepokojące są ślady po 

pożarze dachu – więźba w części nad pomieszczeniami narożnymi nosi głębokie ślady nadpalenia 

konstrukcji – jest poważnie uszkodzona. W niektórych miejscach elementy więźby nie są połączone ze 

sobą – zastrzały nie stykają się ze słupem, płatwie nie wspierają się na podporach. Dodatkowymi 

elementami wpływającymi na niekorzystny stan więźby dachowej są uszkodzenia wywołane działaniem 

wody opadowej penetrującej wnętrze budynku na skutek nieszczelności pokrycia – sytuacja ma miejsce 

najczęściej przy kominach oraz przy ścianach wewnętrznych. 

Więźba dachowa kamienicy nr 2 w stanie dostatecznym. Nie obserwuje się poważnych uszkodzeń 

elementów. Występują jednak liczne ogniska korozji biologicznej oraz miejsca porażenia owadami. 

Widoczne miejsca uszkodzeń spowodowanych zaciekaniem wody z nieszczelnego pokrycia dachowego. 

 

Stropy między kondygnacyjne 

Strop drewniany belkowy nad II piętrem wykazuje uszkodzenia manifestujące się ugięciem dolnej 

powierzchni sufitów, licznymi śladami zacieków które świadczą iż strop był w przeszłości  narażony na 
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niszczące działanie wody pochodzącej z nieszczelnego pokrycia dachowego. Stan stropu nad II piętrem 

określa się jako zły. 

Stropy nad parterem i I piętrem nie wykazują poważniejszych uszkodzeń. Nie obserwuje się ugięć i spękań 

ich powierzchni. Elementy stalowe nie wykazują śladów korozji. Stan stropów nad parterem i I piętrem 

określa się jako dobry. 

 

Stropy nad piwnicą 

Strop nad piwnicą w kamienicy nr 4 wykazuje poważne uszkodzenia polegające na głębokiej korozji 

większości elementów stalowych belek. Korozja w większości dotyczy stopek dolnych, które uległy  

napęcznieniu i rozwarstwieniu. Niekorzystne zjawiska obserwuje się zarówno w strefie przęsłowej jak i 

podporowej belek. Stan stropu określa się jako zły. 

Strop nad piwnicą w kamienicy nr 2 nosi ślady drobnych uszkodzeń. Elementy stalowe nośne 

wykazują uszkodzenia korozją powierzchniową. Nie obserwuje się oznak tak silnej korozji jak ma to miejsce 

w sąsiedniej piwnicy. Większość stropów od spodu otynkowana. Obserwuje się liczne uszkodzenia tynków 

w postaci spękań i odspojeń. Stan stropów nad piwnicą kamienicy nr 2 ocenia się jako dostateczny/dobry. 

 

Klatka schodowa 

Klatka schodowa wykazuje duże zużycie. Elementy betonowe posiadają spękania, drobne 

odspojenia i wytarcia będące wynikiem intensywnego użytkowania schodów. Balustrady nie spełniają 

wymagań obowiązujących przepisów w zakresie wysokości. 

 

Ściany wewnętrzne 

W ścianach wewnętrznych obserwuje się wiele pęknięć, odspojeń i ubytków. Wiele ubytków 

powstało na skutek usunięcia nieczynnych instalacji wod-kan, elektrycznych i c.o. Pomieszczenia mieszkalne 

i piwniczne mocno zdewastowane. 

 

Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne posiadają liczne uszkodzenia w postaci ubytków elementów ceramicznych i 

spoin – widoczne szczególnie w strefie cokołu przyposadzkowego na zewnątrz budynku. W strefach 

podokiennych i nadprożowych obserwuje się głębokie pęknięcia ścian. Elementy ozdobnej sztukaterii ścian 

w niektórych miejscach uległy uszkodzeniom. 

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Stan wewnętrznej stolarki drzwiowej określa się jako bardzo zły. Stan zewnętrznych drzwi do 

budynku określa się jako zły. Stan stolarki okiennej zróżnicowany. Stosunkowo niedawno wymienione okna 

PCV w dobrym stanie technicznym. Okna i drzwi drewniane mocno zużyte. 
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8. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcji budynku 

 

Stropy piwnic: 

 I 280 

Przęsło A - B   (l o= 5,70 m ) 

Nośność na zginanie 

 Przekrój z = 2,85 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 0,526 

 Moment maksymalny  Mmax = 64,93 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,979  <  1 

Nośność na ścinanie 

 Przekrój z = 0,00 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 45,56 kN 

 (53)       Vmax / VR = 0,129  <  1 

Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = 45,56 kN   <   Vo = 0,6·VR = 211,59 kN     warunek niemiarodajny 

Stan graniczny użytkowania  

 Przekrój z = 2,85 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Ugięcie maksymalne  fk,max = 10,84 mm 

 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 250 = 5700 / 250 = 22,80 mm 

  fk,max = 10,84 mm  <   fgr = 22,80 mm     (47,5%) 

 I 220 

 

Przęsło A - B   (l o= 4,10 m ) 

Nośność na zginanie 

 Przekrój z = 2,05 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 0,594 

 Moment maksymalny  Mmax = 36,20 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,945  <  1 

Nośność na ścinanie 

 Przekrój z = 0,00 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 35,31 kN 

 (53)       Vmax / VR = 0,159  <  1 

Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = 35,31 kN   <   Vo = 0,6·VR = 133,33 kN     warunek niemiarodajny 

Stan graniczny użytkowania  

 Przekrój z = 2,05 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Ugięcie maksymalne  fk,max = 7,75 mm 

 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 250 = 4100 / 250 = 16,40 mm 

  fk,max = 7,75 mm  <   fgr = 16,40 mm     (47,2%) 

Stropy kondygnacji nadziemnych: 

 I200 

 

Nośność na zginanie 

 Przekrój z = 2,38 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 0,509 

 Moment maksymalny  Mmax = 20,24 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,801  <  1 

Nośność na ścinanie 

 Przekrój z = 0,00 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 17,05 kN 

 (53)       Vmax / VR = 0,091  <  1 
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Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = 17,05 kN   <   Vo = 0,6·VR = 112,23 kN     warunek niemiarodajny 

Stan graniczny użytkowania  

 Przekrój z = 2,38 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Ugięcie maksymalne  fk,max = 8,32 mm 

 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 250 = 4750 / 250 = 19,00 mm 

  fk,max = 8,32 mm  <   fgr = 19,00 mm     (43,8%) 

 

 I160 

 

Nośność na zginanie 

 Przekrój z = 2,00 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 0,525 

 Moment maksymalny  Mmax = 14,05 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,984  <  1 

Nośność na ścinanie 

 Przekrój z = 0,00 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 14,05 kN 

 (53)       Vmax / VR = 0,112  <  1 

Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = 14,05 kN   <   Vo = 0,6·VR = 75,42 kN     warunek niemiarodajny 

Stan graniczny użytkowania  

 Przekrój z = 2,00 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Ugięcie maksymalne  fk,max = 9,44 mm 

 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 250 = 4000 / 250 = 16,00 mm 

  fk,max = 9,44 mm  <   fgr = 16,00 mm     (59,0%) 

 

 ławy fundamentowe o szerokości 70cm 

 

Nośność pionowa podłoża: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 161,2 kN/mb 

 Nr = 8,4 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·161,2 kN/mb = 130,6 kN/mb (6,4%) 

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 7,0 kN/mb 

 Tr = 0,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·7,0 kN/mb = 5,0 kN/mb (0,0%) 

Stateczność fundamentu na obrót: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 2,47 kNm/mb 

 Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·2,5 kNm/mb = 1,8 kNm/mb (0,0%) 

Osiadanie: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,00 cm 

 s = 0,00 cm   <  sdop = 2,00 cm (0,2%) 

maksymalna nośność na poziomie 130kN/mb 
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 ławy fundamentowe o szerokości 54cm 

 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020 

  

Nośność pionowa podłoża: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 123,7 kN/mb 

 Nr = 12,5 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·123,7 kN/mb = 100,2 kN/mb (12,4%) 

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 6,5 kN/mb 

 Tr = 0,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·6,5 kN/mb = 4,7 kN/mb (0,0%) 

Stateczność fundamentu na obrót: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 2,70 kNm/mb 

 Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·2,7 kNm/mb = 1,9 kNm/mb (0,0%) 

Osiadanie: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,00 cm 

 s = 0,00 cm   <  sdop = 2,00 cm (0,2%) 

maksymalna nośność na poziomie 100kN/mb 

 

 ławy fundamentowe o szerokości 60cm 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020 

  

Nośność pionowa podłoża: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 137,7 kN/mb 

 Nr = 14,2 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·137,7 kN/mb = 111,6 kN/mb (12,8%) 

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 7,3 kN/mb 

 Tr = 0,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·7,3 kN/mb = 5,2 kN/mb (0,0%) 

Stateczność fundamentu na obrót: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 3,41 kNm/mb 

 Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·3,4 kNm/mb = 2,5 kNm/mb (0,0%) 

Osiadanie: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtórne  s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,01 cm 

 s = 0,01 cm   <  sdop = 2,00 cm (0,3%) 

maksymalna nośność na poziomie 111kN/mb 
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 ławy fundamentowe o szerokości 100cm 

 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020 

  

Nośność pionowa podłoża: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 232,6 kN/mb 

 Nr = 26,2 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·232,6 kN/mb = 188,4 kN/mb (13,9%) 

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 12,5 kN/mb 

 Tr = 0,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·12,5 kN/mb = 9,0 kN/mb (0,0%) 

Stateczność fundamentu na obrót: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 10,29 kNm/mb 

 Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·10,3 kNm/mb = 7,4 kNm/mb (0,0%) 

Osiadanie: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtórne  s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,01 cm 

 s = 0,01 cm   <  sdop = 2,00 cm (0,5%) 

 

maksymalna nośność na poziomie 188kN/mb 

  

9. Wnioski i zalecenia 

Istniejące kamienice zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 2 i 4 w Oświęcimiu  nadają się do 

przebudowy, rozbudowy i nadbudowy pod warunkiem: 

 Rozbiórki całej więźby drewnianej dachu i wykonania nowej więźby i nowego pokrycia 

 Rozbiórki stropu nad II piętrem i wykonania nowego 

 Rozbiórki istniejącego stropu nad  piwnicą kamienicy nr 4 i wykonania na jego miejscu 

nowego stropu zgodnie z projektem budowlanym, 

 Remontu istniejących klatek schodowych, 

 Podbicia istniejących fundamentów z uwago na ich zbyt małą nośność dla nowego 

zamierzenia budowlanego oraz zbyt małą wysokość piwnic, 

 Wzmocnienia istniejących ścian piwnicznych w obrębie kamienicy nr 4, 

 

Wnioski  i zalecenia z wizji lokalnej: 

 

 Drewniana więźba dachowa kamienicy nr 4 nie nadaje się do dalszego wykorzystania z 

uwagi na uszkodzenia ogniem oraz uszkodzenia  biologiczne , zaś więźba kamienicy nr 2 

posiada układ nośny w postaci wysokich belek tramów, który dyskwalifikuje poddasze jako 

zdolne do pełnienia funkcji użytkowych. Zaleca się całkowitą rozbiórkę więźby dachowej. 

Elementy z jej rozbiórki nie nadają się do ponownego wykorzystania w celach 

konstrukcyjnych; 
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 Strop drewniany nad II piętrem nosi ślady uszkodzeń w postaci zalań wodą pochodzącą z 

nieszczelnego pokrycia dachowego – w niektórych miejscach strop uległ uszkodzeniom. 

Zaleca się całkowitą rozbiórkę stropu nad II kondygnacją i wykonanie nowego stropu w 

technologii monolitycznej żelbetowej; 

 Stropy nad parterem i I piętrem nie noszą śladów uszkodzeń i nie wykazują oznak 

przeciążenia oraz innych oznak świadczących o nieprawidłowościach – nadają się do 

dalszego wykorzystania, pod warunkiem nie obciążania ich dodatkowym ciężarem 

pochodzącym z obciążenia ściankami działowymi – wszelkie ściany działowe realizować 

należy na osobnych belkach wykonanych niezależnie od stropów, pozwalających no 

bezpieczne przeniesienie wszystkich obciążeń; 

 Strop nad piwnicą kamienicy nr 4 z uwagi na poważne uszkodzenia belek nie nadaje się do 

dalszego wykorzystania – należy go wymienić na żelbetowy monolityczny. W tym celu 

zaleca się dodatkowe wzmocnienie ścian piwnicznych poprzez ich obetonowanie od 

wewnątrz – tak by uzyskać oparcie dla nowego stropu. Strop nad piwnicami kamienicy nr 

2 należy wyremontować – wyczyścić i pomalować skorodowane belki, uzupełnić 

uszkodzone elementy ceramiczne, dolną powierzchnie stropu otynkować; 

 Wewnętrzne klatki schodowe należy poddać kapitalnemu remontowi, połączonemu z 

wymianą balustrad, dostosowując ich wysokość do wymagań normowych; 

 Ściany murowane naprawić – wymienić uszkodzone elementy ceramiczne, uzupełnić 

brakujące fragmenty spoiwa, naprawić zarysowania i pęknięcia – zgodnie z załącznikiem. 

Tynki wewnętrzne wszystkich pomieszczeń do skucia; 

 Drewniane elementy ścian zewnętrznych poddasza z uwagi na uszkodzenia zaleca się 

wykonać na nowo; 

 Istniejące fragmenty zabytkowych murów poddasza podlegające ochronie na czas 

wykonywania prac rozbiórkowych i montażowych należy zabezpieczyć w sposób 

gwarantujący ich stateczność i bezpieczeństwo. Projekt zabezpieczenia pozostawianych 

ścian poddasza opracować przed rozpoczęciem prac. 

 Stalowe balkony zewnętrzne w kamienicy nr 2 zaleca się poddać remontowi. 

 Stolarka okienna i drzwiowa w budynku do wymiany – zastosować jednolitą dla obu 

kamienic; 

  

Wszystkie zmiany konstrukcyjne w budynku – poszerzenia przejść, nowe otwory w ścianach – należy 

wykonać w oparciu o projekt konstrukcyjny. 

Ewentualne roboty rozbiórkowe demontowanej części obiektu prowadzić zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osób posiadających niezbędne kwalifikacje i wymagane uprawnienia.  

 

Koniec 

    Wykonał: 

mgr inż. Krzysztof Tabaj 
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Załącznik nr 1  

Postępowania w sprawie naprawy uszkodzonych ścian 
 

Naprawa muru ceglanego  

 

W ramach naprawy elementów konstrukcyjnych przewidziano usunięcie uszkodzonych, spękanych cegieł 

oraz luźnych spoin muru; wypełnienie spękań i zarysowań ścian ceglanych w budynku, filarków 

międzyokiennych, przemurowania fragmentów ścian, zszycie zarysowań struktury murowej zbrojeniem oraz 

wypełnienie szczelin zaprawą naprawczą.  

 

Zarysowania w budynku podzielono na dwa rodzaje: 

 zarysowania wymagające wypełnienia zaprawą naprawczą bez konieczności wprowadzania dodatkowego 

zbrojenia zszywającego zarysowanie 

  zarysowania wymagające wypełnienia zaprawą naprawczą i dodatkowo dozbrojenia zarysowania ze 

względu na możliwość występowania niepożądanych sił rozciągających powstałych w istniejącym 

zarysowaniu elementu mur ceglanego, rozwarstwienia spoiny.  

 

Dla pękniętych nadproży należy przed przystąpieniem do zszycia usunąć spękanie cegły, po wykonaniu 

zabiegów wzmacniających, wgłębnych, penetrujących dla muru należy wykonać przemurowanie.  

Ostateczny schemat naprawy należy wybrać po usunięciu warstw tynku oraz zmierzeniu 

głębokości i szerokości zarysowania.  

 

Zabezpieczenie zarysowania ściany bez konieczności zbrojenia - duże zarysowanie ściany na 

wysokości muru (schemat nr1)  

 

Technologia wykonania wzmocnienia  

 Przygotowanie rysy. Oczyszczenie rysy przy pomocy niezaolejonego powietrza i wody pod 

wysokim ciśnieniem. Odtłuszczenie rysy oraz muru w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Usunięcie 

ubytków, okruchów niezwiązanych spoin, cegieł w pęknięciu.  

 Zwilżenie powierzchni suchej rysy wodą  

 Zasklepienie rysy w celu zagwarantowania właściwej penetracji oraz wypełnienia spękania 

materiałem iniekcyjnym. Uszczelnienie należy wykonać na całej długości spękania materiałem 

uszczelniającym na bazie poliuretanu lub materiałem mineralnym w zależności od technologii firmy 

wykonującej iniekcję rys.  

 Zamontowanie pakerów po długości zarysowania. Pakery należy wprowadzić w mur zgodnie ze 

schematem załączonym przez producenta. Pakery nawiercamy pod kątem ok 45 stopni tak aby 

możliwie najgłębiej wniknąć w zarysowany element.  

 Przygotowanie materiału iniekcyjnego do wtłaczania wg wytycznych dostawcy preparatu 
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 Tłoczenie pompą iniekcyjną zawiesiny do pakera nr1 do momentu wypłynięcia materiału w otworze 

nr2 

 Wypełnienie reszty otworów analogicznie jak w poprzednim punkcie od dołu do góry rysy. Iniekcję 

należy prowadzić przy możliwie najniższym ciśnieniu roboczym gwarantującym skuteczność 

prowadzonej operacji. 

 Ewentualne nieprzewidziane wcześniej przecieki należy uszczelniać zaprawą szybkowiążącą o Po 

wykonaniu iniekcji we wszystkich otworach na całej długości zarysowania należy usunąć pakery a 

pozostałe otwory uzupełnić zaprawą szybkowiążącą wg technologii producenta. 

 Po zakończeniu uszczelnienia usunąć i oczyścić wzmocniony element. 

 

Przed przystąpieniem do usuwania zarysowań od strony wewnętrznej dla ścian pokrytych warstwami 

wykończeniowymi oraz tynkiem przed przystąpieniem do prac naprawczych muru ceglanego należy usunąć 

warstwy na szerokości zarysowania do litego muru ceglanego. Po wykonaniu prac naprawczych dla 

konstrukcji murowej należy odtworzyć warstwy wykończeniowe ściany na wzmocnieniu z siatki stalowej w 

rejonie zarysowania.  

 

Zabezpieczenie zarysowania ściany bez konieczności zbrojenia drobne zarysowania ścian 

(schemat nr 2) 

 

Technologia wykonania wzmocnienia  

 Przygotowanie rysy. Oczyszczenie rysy przy pomocy niezaolejonego powietrza i wody pod 
wysokim ciśnieniem.  

 Odtłuszczenie rysy oraz muru w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Usunięcie ubytków, okruchów 
niezwiązanych spoin, cegieł w pęknięciu. 

 Zwilżenie powierzchni suchej rysy wodą  

 Zasklepienie rysy w celu zagwarantowania właściwej penetracji oraz wypełnienia spękania 
materiałem iniekcyjnym. Uszczelnienie należy wykonać na całej długości spękania materiałem 
uszczelniającym na bazie poliuretanu lub materiałem mineralnym w zależności od technologii 
firmy wykonującej iniekcję rys. 

 Zamontowanie pakerów po długości zarysowania. Pakery należy wprowadzić w mur zgodnie z 
rysunkiem załączonym do opracowani. Pakery nawiercamy prostopadle w rysę po widocznym 
torze jej przebiegu po ścianie. 

 Przygotowanie materiału iniekcyjnego do wtłaczania wg wytycznych dostawcy preparatu 

 Tłoczenie pompą iniekcyjną zawiesiny do pakera nr 1 do momentu wypłynięcia materiału w 
otworze nr 2  

 Wypełnienie reszty otworów analogicznie jak w poprzednim punkcie od dołu do góry rysy. 
Iniekcję należy prowadzić przy możliwie najniższym ciśnieniu roboczym gwarantującym 
skuteczność prowadzonej operacji.  

 Ewentualne nieprzewidziane wcześniej przecieki należy uszczelniać zaprawą szybkowiążącą  

 Po wykonaniu iniekcji we wszystkich otworach na całej długości zarysowania należy usunąć 
pakery a pozostałe otwory uzupełnić zaprawą szybkowiążącą wg technologii producenta.  

 Po zakończeniu uszczelnienia usunąć i oczyścić wzmocniony element.  
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Przed przystąpieniem do usuwania zarysowań od strony wewnętrznej dla ścian pokrytych warstwami 

wykończeniowymi oraz tynkiem przed przystąpieniem do prac naprawczych muru ceglanego należy 

usunąć warstwy na szerokości zarysowania do litego muru ceglanego. Po wykonaniu prac naprawczych 

dla konstrukcji murowej należy odtworzyć warstwy wykończeniowe ściany na wzmocnieniu z siatki 

stalowej w rejonie zarysowania. 

 

Zabezpieczenie zarysowania ściany na styku ze stropem i elementami wzmacniającymi (schemat 

nr 3)  

 

Technologia wykonania wzmocnienia: 

 Skucie warstw wykończeniowych oraz tynku do konstrukcji nośnej ściany oraz stropu 

 Przygotowanie rysy. Oczyszczenie rysy przy pomocy niezaolejonego powietrza i wody pod 
wysokim ciśnieniem. Odtłuszczenie rysy oraz muru i krawędzi stropu opartego na murze. 
Usunięcie ubytków, okruchów niezwiązanych spoin, cegieł w pęknięciu. 

 Zwilżenie powierzchni suchej rysy , krawędzi odspojenia stropu wodą 

 Zasklepienie rysy w celu zagwarantowania właściwej penetracji oraz wypełnienia spękania 
materiałem iniekcyjnym. Uszczelnienie należy wykonać na całej długości szczeliny materiałem 
uszczelniającym na bazie poliuretanu lub materiałem mineralnym w zależności od technologii 
firmy wykonującej iniekcję rys. 

 Zamontowanie pakerów po długości szczeliny pomiędzy murem ceglanym i krawędzią stropu. 
Pakery należy wprowadzić w mur zgodnie z rysunkiem załączonym do opracowania. Pakery na 
styku strop - ściana w miejscu w których powstało pęknięcie 

 Przygotowanie materiału iniekcyjnego do wtłaczania wg wytycznych dostawcy preparatu 

 Tłoczenie pompą iniekcyjną zawiesiny do pakera nr 1 do momentu wypłynięcia materiału w 
otworze nr 2 

 Wypełnienie reszty otworów analogicznie jak w poprzednim punkcie od początku do końca 
szczeliny. Iniekcję należy prowadzić przy możliwie najniższym ciśnieniu roboczym gwarantującym 
skuteczność prowadzonej operacji. 

 Ewentualne nieprzewidziane wcześniej przecieki należy uszczelniać zaprawą szybkowiążącą 

 Po wykonaniu iniekcji we wszystkich otworach na całej długości szczeliny należy usunąć pakery, a 
pozostałe otwory uzupełnić zaprawą szybkowiążącą wg technologii producenta. 

 Po zakończeniu uszczelnienia usunąć i oczyścić wzmocniony element.  

 Po wykonaniu prac naprawczych dla konstrukcji murowej na styku ze stropem należy odtworzyć 
warstwy wykończeniowe ściany i sufitu na wzmocnieniu z siatki stalowej w rejonie zarysowania. 

 

Zabezpieczenie zarysowania ściany z dodatkowym wprowadzeniem zbrojenia w otwór po 

wykonaniu iniekcji. Rysy rozwojowe mogące postępować w okresie użytkowania budynku, 

miejsca gdzie mogą wystąpić siły rozciągające, rys >1.0cm (schemat nr 4) 

 

Technologia wykonania wzmocnienia  

 Przygotowanie rysy. Oczyszczenie rysy przy pomocy niezaolejonego powietrza i wody pod 
wysokim ciśnieniem. Odtłuszczenie rysy oraz muru w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Usunięcie 
ubytków, okruchów niezwiązanych spoin, cegieł w pęknięciu. 

 Zwilżenie powierzchni suchej rysy wodą  

 Zasklepienie rysy w celu zagwarantowania właściwej penetracji oraz wypełnienia spękania 
materiałem iniekcyjnym. Uszczelnienie należy wykonać na całej długości spękania materiałem 



Strona 34 z 46 

 

uszczelniającym na bazie poliuretanu lub materiałem mineralnym w zależności od technologii 
firmy wykonującej iniekcję rys.  

 Zamontowanie pakerów po długości zarysowania. Pakery należy wprowadzić w mur zgodnie z 
rysunkiem załączonym do opracowania.  

 Przygotowanie prętów zbrojenia wzmocnienia pręty fi 6 ocynkowanych stal S235JR . Długość 
prętów dostosować do długości nawierconych otworów w ścianie dla wprowadzenia materiału 
wiążącego  

 Przygotowanie materiału iniekcyjnego do wtłaczania wg wytycznych dostawcy preparatu 

 Tłoczenie pompą iniekcyjną zawiesiny do pakera nr1 do momentu wypłynięcia materiału w 
otworze nr2  

 Wprowadzenie pręta w otwór przed związaniem preparatu o Wypełnienie reszty otworów 
analogicznie jak w poprzednim punkcie od dołu do góry rysy. Iniekcję należy prowadzić przy 
możliwie najniższym ciśnieniu roboczym gwarantującym skuteczność prowadzonej operacji. o 
Wprowadzenie pręta zbrojeniowego we wszystkie otwory  

 Ewentualne nieprzewidziane wcześniej przecieki należy uszczelniać zaprawą szybkowiążącą 

 Po wykonaniu iniekcji we wszystkich otworach na całej długości zarysowania należy usunąć 
pakery a pozostałe otwory uzupełnić zaprawą szybkowiążącą wg technologii producenta.  

 Po zakończeniu uszczelnienia usunąć i oczyścić wzmocniony element. 
 

Przed przystąpieniem do usuwania zarysowań od strony wewnętrznej dla ścian pokrytych warstwami 

wykończeniowymi oraz tynkiem przed przystąpieniem do prac naprawczych muru ceglanego należy usunąć 

warstwy na szerokości zarysowania do litego muru ceglanego. Po wykonaniu prac naprawczych dla 

konstrukcji murowej należy odtworzyć warstwy wykończeniowe ściany na wzmocnieniu z siatki stalowej w 

rejonie zarysowania. 

 

Materiały zastosowane do naprawy powstałych spękań i zarysowań  

1) Pręty zbrojeniowe fi 6 ocynkowanych stal S235JR  

2) Zaprawa naprawcza dla cegły oraz spoin o parametrach odpowiadających strukturze oraz parametrom 

ściany istniejącej budynku  

3) Materiał iniekcyjny 

 zapewniający siłowe połączenie, wypełnienie uszczelniające  

 substancja mineralna o substancja odporna na czynniki biologiczne, wilgoć  

 substancja posiadające podobne parametry do muru ceglanego, nie wywołująca przeciążeń i 
zapobiegająca powstawaniu dalszych zarysowań w dalszych partiach wzmacnianego elementu  

 substancja posiadająca akredytację na stosowanie w obiektach zabytkowych  

 substancja nie powodująca korozji stali zbrojeniowej  

 niska lepkość preparatu umożliwiająca głęboką penetracje w cienkich zarysowaniach elementów  

 frakcja umożliwiająca wykonanie iniekcji dla rys od 1.5mm do kilku centymetrów  

 nie wykazująca skurczu oraz nadmiernego pęcznienia mogącego wprowadzać dodatkowe siły w 
połączeniu. 

 

Do uzupełnienia rys należy zastosować preparaty renomowanych producentów chemii budowlanej np. 

Remmers Injektionsleim 2K, MC-BAUCHEMIE CENTICRETE MV lub inne o parametrach 

równoważnych lub wyższych  

Przygotowanie materiału iniekcyjnego:  
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Przygotowanie materiału iniekcyjnego zgodnie z technologią producenta preparatu. Do mieszania iniektu 

należy użyć specjalnego mieszadła z dwoma tarczami obracającymi się w przeciwnych kierunkach o ok. 800 

obr./min o ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej. Aby otrzymać homogeniczną i gotową do 

zastosowania zawiesinę. Mieszanie ręczne lub inną techniką jest niedopuszczalne.  

 

Podajnik iniektu: 

Pompa iniekcyjna np. jednokomponentowa pompa membranowa z napędem hydraulicznym do iniekcji z 

regulacją ciśnienia. Max ciśnienie 8-12 barów. Do pracy pompy konieczna jest sprężarka o wydajności min. 

200 l/min. Rodzaj zastosowanej pompy należy każdorazowo dostosować do zastosowanych preparatów 

stosowanych na budowie 

 

Pakery iniekcyjne: 

W ramach prac naprawczych należy wykonać przemurowania i wymianę uszkodzonych cegieł w rejonie 

największych pęknięć i zarysowań muru ceglanego w miejscach gdzie doszło do uszkodzenia, przełamań 

cegieł na elewacji. Pęknięte, pokruszone cegły należy usunąć w miejscu zarysowania ścian budynku i 

wykonać przemurowanie elementu na strzępia dla cegły licowej. Pod przemurowaniem w głębszych partiach 

muru przed wbudowaniem nowych elementów ceglanych należy wykonać zszycie, likwidację zarysowań 

zgodnie z opisem powyżej. Do przemurowań i uzupełnienia ubytków należy zastosować cegły o 

parametrach elementów z jakich wykonano mur ściany odpowiednio od strony północnej oraz zachodniej. 

Do uzupełnienia ubytku cegły, spoinowania zastosować zaprawy renowacyjne i naprawcze dla elementów 

w obiektach zabytkowych o parametrach wytrzymałościowych i kolorystyce odpowiadającej głównej 

strukturze muru budynku kościoła. 

 

Szkic niezbędnego zakresu przemurowania 

 

 

Dodatkowe zszycie dla przemurowanych, zszytych fragmentów ścian w narożnikach okiennych prętami fi 

6 ocynkowanymi ze stali S235 
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Naprawa tynków  

Po zakończeniu prac naprawczych murów ceglanych należy przystąpić do napraw warstw wykończeniowych 
wewnętrznych. Tynki w obszarze napraw usunąć całkowicie do powierzchni muru. Ściana oczyszczona z 
pozostałości tynku, spoiny uzupełnione masami naprawczymi. Sprawdzić przyczepność tynku na całej 
ścianie (niedopuszczalne jest pozostawienie "głuchych tynków") i wykonać uzupełnienia. Przed 
wykonaniem tynków należy wykonać drobnoziarnistego szprycu z dozbrojeniem siatką stalową zakotwioną 
w miejscach napraw z zakładem ok 30-50cm poza zakres naprawy muru. Zaleca się wykonanie tynku 
cementowo-wapiennego oraz gładzi szpachlowej. W ościeżach okiennych ze względu na konieczność 
demontażu stolarki należy uwzględnić konieczność wymiany tynku dla całego wykończenia otworów 
okiennych. 
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Załącznik nr 2 

Postępowania w sprawie naprawy uszkodzonych nadproży 
 
Murowane nadproża okienne i drzwiowe, zależnie od charakteru uszkodzenia, można wzmocnić przez: 

 wypełnienie rys i spękań mieszanką iniekcyjną, 

 zastosowanie kształtowników stalowych lub prefabrykowanych belek żelbetowych, 

 naprawę i zszywanie pęknięć w systemie składającym się z łączników i kotew wykonanych z 
nierdzewnej stali austenicznej, 

 zastosowanie stalowego lub żelbetowego nadproża odciążającego, 

 przemurowanie z jednoczesnym wzmocnieniem belkami stalowymi lub płytkami żelbetowymi. 
Niezależnie od sposobu wzmocnienia - po odciążeniu nadproża, np. przez podstemplowanie stropu – rysy 
i spękania wypełnia się za pomocą iniekcji. Przy niewielkim obciążeniu nadproża wystarcza 
przeprowadzenie iniekcji przy użyciu mieszanek na spoiwie cementowym lub na bazie żywic, natomiast 
przy przemurowaniu lub/i wymianie nadproży na inny rodzaj iniekcja jest zbędna. 
 
 

Iniekcja rys i spękań 

 
Iniekcja polega na wprowadzeniu pod ciśnieniem odpowiedniego materiału wiążącego (iniektu) w rysy i 
spękania występujące w murze z elementów pełnych. Nie należy jej stosować do ścian z elementów 
drążonych (cegieł dziurawek, pustaków itp.). Realizacja musi być poprzedzona opracowaniem 
technicznym określającym rodzaj mieszanki iniekcyjnej i sposób jej wprowadzenia oraz szerokość 
rozwarcia i charakter rys. 
Iniekt ma zapewnić przede wszystkim uszczelnienie i scalenie rozdzielonych części muru. Stąd też iniekcję 
traktuje się na ogół jako metodę poprzedzającą i uzupełniającą inny rodzaj wzmocnienia konstrukcji 
murowych. 
Mieszanka iniekcyjna powinna odznaczać się odpowiednią plastycznością (płynnością), niskim skurczem, 
wiązaniem w temperaturze otoczenia, wysoką przyczepnością do łączonych elementów oraz założoną 
wytrzymałością. 
Iniekty można podzielić na: 

 mineralne (cementowe, mikrocementowe, polimerowo-cementowe, gipsowe i gipsowo-wapienne) 

 oraz z tworzyw sztucznych (epoksydowe i poliuretanowe). 
Przy naprawie i wzmacnianiu ścian i nadproży murowanych stosuje się iniekcje: 

 niskociśnieniową (ciśnienie do 0,4 MPa), przy użyciu żywic epoksydowych i poliuretanowych oraz 
zaczynów cementowych i mikrocementowych, szczególnie przydatną przy uszczelnianiu zarysowań 
nadproży; metody tej nie stosuje się do uszczelnienia rys o rozwarciu poniżej 0,5 mm oraz do iniekcji 
w murach grubych (powyżej 50 cm); 

 średniociśnieniową (ciśnienie do 0,8 MPa), stosowaną w murach grubości powyżej 50 cm oraz do 
iniekcji szerokich rys o rozwarciu powyżej 1 mm; 

 wysokociśnieniową (ciśnienie powyżej 0,8 MPa), stosowaną w murach dowolnej grubości oraz do 
iniekcji zarysowań w nadprożach wraz z przyległymi pasmami międzyokiennymi. 

 Do iniekcji rys i pęknięć w murze oraz wypełnienia wzmacniającego rozluźnionych konstrukcji 
murowych najczęściej stosuje się plastikowe pakery wbijane oraz zawiesinę cementową. Niska 
lepkość zawiesiny o małej wielkości ziaren, dochodzących do 60 mm, umożliwia głęboką 
penetrację w rysy o szerokości rozwarcia >  0,6 mm, szczeliny i pęknięcia. 
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 Pakery wbijane, ograniczające 
ciśnienie robocze iniekcji do 6 
MPa, montuje się w 
naprzemiennych otworach o 
średnicy 18 mm. Otwory 
nawiercane są wzdłuż rysy 
pod kątem 45° po obu 
stronach pęknięcia, tak aby 
otwór iniekcyjny przeciął rysę 
wewnątrz konstrukcji (RYS. 
8). 

 Po dokładnym oczyszczeniu i 
odtłuszczeniu powierzchni 
rysy wzdłuż jej biegu ok. 5 cm 
po obu stronach pęknięcie 
uszczelnia się kompozytem 
żywicznym na bazie 
poliuretanu. Materiał 
uszczelniający gr. ok. 10 mm 
nakłada się na przygotowaną 
wcześniej powierzchnię na 
całej długości pęknięcia. 
Wymieszaną, homogeniczną 
zawiesinę iniekcyjną zaczyna 
tłoczyć się za pośrednictwem 
pakera startowego – 
pierwszego na rysie. 

 Iniekcję przeprowadza się do 
momentu aż materiał nie 
wypłynie z sąsiedniego 
otworu lub ciśnienie w 
pompie osiągnie przewidziane 
projektem maksimum. 
Wówczas końcówkę węża 
wylotowego pompy należy 
przełożyć na paker, z którego 
wypłynął iniekt. Operację tę 
powtarza się, kontynuując 
iniekcję przez posuwanie się 
w ten sposób od dołu do 
góry. Iniekt należy podawać 
przy możliwie najniższym 
ciśnieniu roboczym. 

 Technologia iniekcji 
niskociśnieniowej przewiduje 
zastosowanie małej pompki, 
pracującej w zakresie ciśnień 
roboczych od 0 MPa do 1,0 
MPa, wprowadzającej iniekt 
przy użyciu sprężyny 
naciskowej. 

 Iniekcję poprzedza 
oczyszczenie rysy za pomocą 
szczotki drucianej. Następnie 
wzdłuż rysy oznacza się 
miejsca rozmieszczenia 

 

RYS. 8. Schemat iniekcji za pomocą pakerów mocowanych w 

otworach po obu stronach rysy; rys.: C. Magott, M. Rokiel [2] 

 

RYS. 9. Schemat iniekcji niskociśnieniowej przeprowadzonej za 

pomocą pakerów klejonych; rys.: archiwa autorów 

http://www.izolacje.com.pl/artykul-galeria/id2380,lech-rudzinski-andrzej-kroner-naprawa-i-wzmacnianie-nadprozy-murowanych?gal=1&zdjecie=9273
http://www.izolacje.com.pl/artykul-galeria/id2380,lech-rudzinski-andrzej-kroner-naprawa-i-wzmacnianie-nadprozy-murowanych?gal=1&zdjecie=9273
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pakerów, naklejanych na rysę za pomocą szybkowiążącego kleju na bazie poliuretanu, 
rozmieszczanych w odległości równej grubości iniektowanej przegrody (RYS. 9). 

 Uszczelnianie powierzchniowe rysy odbywa się za pomocą szybkowiążącej masy szpachlowej lub 
zaprawy epoksydowej, nakładanej na całą długość pęknięcia na szerokość ok. 10 cm i gr. ok. 1 
cm. W miejscu najwyżej położonym na rysie pozostawia się przerwę w zamykaniu celem 
odpowietrzania rysy podczas iniekcji. 

 Podczas wykonywania iniekcji temperatura (podłoża i powietrza) nie może być niższa niż +5°C. 
Czas obróbki zawiesiny wynosi 30 min. (dla temp. 20°C i wilgotności względnej 50%). Po iniekcji 
należy usunąć pakery, otwory wypełnić zaprawą szybkowiążącą, a pozostałe uszczelnienia usunąć 
za pomocą młotka i przecinaka. 

 

Wzmacnianie nadproży 

 
Wzmacnianie kształtownikami stalowymi (kątownikami, rzadziej dwuteownikami lub ceownikami) stosuje 
się zarówno przy ich uszkodzeniu, jak i konieczności zwiększenia ich nośności. Przed wzmocnieniem 
nadproże obciążone belką stropową powinno być odciążone przez podstemplowanie belki. Następnie, w 
sposób nieutrudniający wykonania wzmocnienia, nadproże podstemplowuje się i - w przypadku ich 
wystąpienia - dokonuje się iniekcji rys i spękań. 

 W nadprożach Kleina i sklepionym płaskim (RYS. 10-11) z naroży usuwa się tynk, a ze spoin 
wsporczych - zaprawę, na głębokość odpowiadającą wymiarowi półki kątownika. 

 Następnie na bocznych powierzchniach nadproża wycina się bruzdy na pionowe ramiona 
kątowników, a pod nadprożem - bruzdy na płaskowniki łączące oba kątowniki. 

 Odległości między płaskownikami nie powinny przekraczać 50 cm. 

 Po dokładnym oczyszczeniu szczotką metalową miejsc umieszczenia kątowników i płaskowników 
oraz spoin wsporczych z resztek zaprawy nadproże i spoiny zmywa się wodą. 

 Następnie, po wypełnieniu spoin gęstą zaprawą cementową minimum klasy M5 i narzuceniu 
zaprawy na powierzchniach styku kątowników z nadprożem, w spoiny wciska się kątowniki, 
uzupełniając ewentualnie zaprawą puste przestrzenie między kątownikami a nadprożem. 

 Po związaniu i stwardnieniu zaprawy pod nadprożem należy przyspawać do kątowników 
płaskowniki (przewiązki) i wypełnić zaprawą puste przestrzenie między nadprożem a przewiązkami. 

 W następnej kolejności osiatkowuje się elementy stalowe, wykonuje narzut z zaprawy cementowej i 
tynkuje nadproże. 
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 Jeżeli zachodzi konieczność 
wzmocnienia nadproży z 
szerokimi pęknięciami, wówczas 
– po wypełnieniu pęknięć 
mieszanką iniekcyjną – stosuje 
się belki stalowe o przekroju 
dwuteowym lub ceowym (RYS. 
12–13). Belki zakłada się w 
wykonanych uprzednio bruzdach 
(RYS. 12), rozpoczynając z 
zewnętrznej lub wewnętrznej 
strony muru, zależnie od tego, 
gdzie nadproże jest bardziej 
osłabione. Jeżeli do 
wzmocnienia jest kilka nadproży 
leżących nad sobą, prace 
prowadzi się od dołu do góry. 

 Przy wzmacnianiu nadproża 
belkami (RYS. 12) należy 
najpierw – po podstemplowaniu 
i ewentualnym odciążeniu – 
wyciąć nad otworem z jednej 
strony poziomą bruzdę, wyższą 
o 40–60 mm od zakładanej belki, 
o głębokości równej szerokości 
półek belki z zapasem na tynk i 
długości umożliwiającej stabilne 
oparcie belki na filarkach 
międzyokiennych. Minimalna 
długość oparcia belki na 
filarkach – 25 cm z każdej 
strony. 

 Bruzdę przemywa się mleczkiem 
cementowym i wstawia w nią 
belkę stalową, którą 
prowizorycznie mocuje się za 
pomocą drewnianych lub 
stalowych klinów, a następnie 
przestrzeń między końcami 
belek a murem wypełnia się 
gęstą zaprawą cementową klasy 
M5. 

 Przestrzeń między belką a 
murem (za belką) wypełnia się rzadką zaprawą cementową, a przestrzeń między górną półką belki a 
murem wypełnia się wilgotną zaprawą cementową, ubijając ją silnie i dokładnie. 

 Po upływie 5 dni w taki sam sposób zakłada się belkę z drugiej strony ściany. Od strony zewnętrznej 
belki wypełnia się (szpałduje) gruzem ceglanym na zaprawie cementowej. Pozostałe czynności są 
analogiczne jak przy wzmacnianiu nadproży kątownikami. 

Przy wzmacnianiu nadproża ceownikami (RYS. 13, przekrój B-B) należy je ściągnąć śrubami 
umieszczonymi w środku rozpiętości belek. Po stwardnieniu zaprawy przez wywiercone uprzednio otwory 
w belkach nawierca się otwory w murze i zakłada śruby, mocno dociągając nakrętki. Aby ułatwić założenie 
śrub, jedna z belek powinna mieć otwory nie okrągłe, lecz wydłużone – pod nakrętki potrzebne będą 
wówczas większe podkładki. 
Wzmocnienia nadproża belkami (RYS. 13) przeprowadza się przy podstemplowanym nadprożu, 
wykonując bruzdy w ścianie, co powoduje zwiększenie kosztów robót. Można tego uniknąć, jeżeli stosuje 

 

RYS. 10-11. Wzmocnienie kątownikami nadproży Kleina: 

płaskiego (10) i sklepionego (11); rys.: S. Zaleski [3] 

 

RYS. 12-13. Wzmocnienie nadproża kształtownikami: 

wzmocnienia dwuteownikami i ceownikami (12), zastosowanie 

ościeżnicy stalowej wzmacniającej jednocześnie filarki międzyokienne 

(13): 1 - dwuteownik, 2 - ceownik, 3 - kątownik, 4 - kotwy; rys.: L. 

Małyszko, R. Orłowicz [4] 
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się stalowe lub żelbetowe ościeżnice. W niektórych przypadkach są w ten sposób wzmacniane 
(dodatkowo) filarki. 
Nowoczesne strategie naprawcze 
polegają na zszywaniu pęknięć za 
pomocą spiralnych prętów i kotew ze 
stali austenitycznej oraz wypełnieniu 
rys i pęknięć w nadprożu za pomocą 
wysokowartościowej tiksotropowej 
zaprawy cementowej (RYS. 14 i RYS. 
15). Przykładowo, przy wzmacnianiu 
nadproży płaskich i łukowych stosuje 
się następujące produkty systemu: 

 pręty i kotwy o średnicach 4, 
mm 5 mm, 6 mm, 8 mm i 10 
mm, wykonane z nierdzewnej 
stali austenitycznej przy 
zastosowaniu konstrukcji 
spiralnej, odznaczające się 
umowną granicą 
plastyczności fyk  ≥  220 MPa, 
wytrzymałością na rozciąganie ftk  
≥  510 MPa i wydłużeniem 
względnym A5  ≥  45%; 

 tiksotropowa zaprawa 
cementowa stosowana do 
iniekcji za pomocą pistoletów 
ręcznych lub elektronarzędzi; po 
14 dniach zaprawa osiąga 
wytrzymałość 60 MPa oraz 
ekspansję 0,15%. 

Przy wzmocnieniu zniszczonych 
nadproży płaskich w murach 
warstwowych zbrojenie spoin 
poziomych oraz wywierconych 
uprzednio otworów w nadprożu i 
murze stanowią spiralne pręty oraz 
kotwy wklejane (RYS. 14). 

 Po usunięciu tynku z jednej strony ściany z dwóch poziomych spoin muru (stykającej się z 
nadprożem i leżącej od 3 do 4 warstw muru wyżej) usuwa się zaprawę na głębokość 45-55 mm. 

 Po dokładnym oczyszczeniu spoin i powierzchni ściany z resztek zaprawy i zmyciu ich wodą w 
górną spoinę wtłacza się - aż do styku z istniejącą zaprawą - warstwę tiksotropowej zaprawy 
iniekcyjnej gr. 15 mm. Następnie w zaprawę tę wciska się pręt spiralny o średnicy 6 mm lub 8 mm, 
obustronnie przedłużony poza otwór okienny na min. 500 mm. 

 Po wtłoczeniu do górnej spoiny drugiej warstwy zaprawy grubości 15 mm w zaprawę wciska się 
drugi pręt wzmacniający i wtłacza trzecią warstwę zaprawy, pokrywającą odkryte powierzchnie pręta, 
którą wygładza się szpachelką. 

 Z kolei w podniebieniu nadproża wierci się pod kątem 60-70 kilka otworów o średnicy 12 mm, tak 
aby otwory usytuowane były za dolnymi poziomymi prętami wzmacniającymi (montowanymi 
później) (przekrój A–A na RYS. 14) i wchodziły w głąb muru nad nadprożem przynajmniej na 
głębokość 50 mm. 

 Po oczyszczeniu i zmyciu wodą otwory te wypełnia się pod ciśnieniem zaprawą cementową, 
umieszczając jednocześnie w nich spiralne kotwy wzmacniające. W tym celu do wypełnionej zaprawą 
końcówki przedłużającej pistoletu iniekcyjnego o średnicy 12 mm wprowadza się kotwy. Końcówkę 
wsadza na pełną głębokość otworu. 

 Przy pompowaniu zaprawy wskutek przeciwciśnienia następuje wypychanie z dyszy kotwy wraz z 
zaprawę i pozostawienie w otworze kotwy całkowicie otulonej zaprawą. 

 

RYS. 14. Naprawa i wzmocnienie pękniętego nadproża w ścianie 

warstwowej za pomocą prętów spiralnych; rys.: Helifix 

 

RYS. 15. Naprawa i wzmocnienie zniszczonego nadproża łukowego; 

rys.: Helifix 
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 Ostatnimi czynnościami są zainstalowanie dolnych prętów w ten sam sposób, jak górnych prętów, 
okresowe zwilżanie zaprawy, a następnie uzupełnienie wypełnienia spoiny niekurczliwą zaprawą. 

Przy wzmocnieniu uszkodzonego nadproża łukowego (RYS. 15) zbrojenie spoin poziomych oraz 
wywierconych uprzednio otworów w nadprożu i murze stanowią również spiralne pręty oraz kotwy 
wklejane. 
Kotwy instalowane są równocześnie z zaprawą, która oprócz wywierconych otworów wypełnia również 
rysy i spękania w murze. Umożliwia to stabilizację uszkodzonego nadproża skuteczniej niż w przypadku 
wykonania tradycyjnej iniekcji. Umieszczenie spiralnych prętów wzmacniających oraz kotew wklejanych 
przebiega w ten sam sposób, jak przy wzmacnianiu ściany warstwowej. 

 

Odciążanie nadproży 

W przypadku przeciążenia nadproża, jego uszkodzenia itp. można je odciążyć za pomocą belek stalowych 
lub żelbetowych po uprzednim przeprowadzeniu robót zabezpieczających (podstemplowanie stropów, 
iniekcja rys i spękań itp.). Odciążenie istniejącego nadproża sprowadza się więc do wykonania nadproża 
nowego, 
niewspółpracującego 
ze starym. 

 Odciążenie 
nadproża 
wykonuje się za 
pomocą pary 
belek 
stalowych 
(profile ceowe 
lub dwuteowe) 
lub 
żelbetowych 

 

RYS. 16. Zastosowanie żelbetowego lub stalowego nadproża odciążającego: 1 – belka 

żelbetowa wmurowana w bruzdy po wykonaniu tymczasowego podstemplowania 

istniejącego nadproża, 2 - kształtownik stalowy, 3 - szczelina wypełniona podkładką 

elastyczną, 4 - dokładne wypełnienie zaprawą cementową; rys.: L. Małyszko, R. 

Orłowicz [4] 
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(prefabrykowanych typu L lub monolitycznych), umieszczonych nad nadprożem z obu stron ściany 
pod stropem (RYS. 16). 

 Belki powinny mieć odpowiednią długość, aby obciążenie nadproża zostało przez nie przekazane na 
części ściany poza nadprożem. 

 Po podstemplowaniu nadproża i (ewentualnie) wykonaniu iniekcji rys lub spękań nad nadprożem 
wykuwa się poziomą bruzdę w ścianie. Najpierw z jednej strony, a po umocowaniu w niej belki 
odciążającej – z drugiej. 

 Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodą w obydwu końcach bruzdy, tj. w 
miejscach podpór belki odciążającej, układa się zaprawę cementową klasy M10 gr. 2–3 cm. 

W celu pełnego odciążenia nadproża za pomocą belki żelbetowej prefabrykowanej lub stalowej (RYS. 16) 
między podporami belki, opierającej się na warstwie zaprawy, układa się warstwę materiałów elastycznych 
gr. 2-3 cm. W tak przygotowanej bruździe umieszcza się belkę żelbetową lub stalową i - po związaniu 
zaprawy w miejscach podpór belki - puste przestrzenie między belką a murem ściany wypełnia się zaprawą 
cementową klasy M5. 

 Po związaniu zaprawy wypełniającej belkę osiatkowuje się i tynkuje. W ten sam sposób przebiega 
montaż belki odciążającej nadproże z drugiej strony muru. 

Przy odciążaniu nadproża za pomocą belek żelbetowych monolitycznych należy - po wykuciu bruzdy, jej 
oczyszczeniu i zmyciu wodą - ułożyć między podporami belki warstwę materiału elastycznego. Następnie, 
po umieszczeniu w bruździe szkieletu zbrojeniowego i po wykonaniu deskowania, belkę betonuje się, 
pozostawiając między górą bruzdy a powierzchnią betonu pustą przestrzeń gr. ok. 2 cm. 
Po związaniu betonu przestrzeń tę wypełnia się zaprawą cementową klasy M10 i tynkuje belkę. 
Analogicznie wykonuje się belkę z drugiej strony ściany. 

 

Przemurowanie nadproży 

Konieczność rozebrania i ponownego wymurowania nadproża zachodzi w przypadku występowania w 

nadprożu rys i spękań naruszających jego wewnętrzną strukturę. Przemurowanie nadproża stwarza 

możliwość jego dodatkowego wzmocnienia, np. za pomocą belek prefabrykowanych typu L, 

kształtowników stalowych lub płytki żelbetowej. Roboty prowadzi się przy użyciu cegły pełnej klasy 10 

lub wyższej i zaprawy klasy M10. 

Zobacz, jak naprawiać i wzmocniać stropy w starym budownictwie 

Przystępując do rozbiórki uszkodzonego nadproża, należy uprzednio odciążyć je przez podstemplowanie 

stropów. Dość często zachodzi przy tym potrzeba podtrzymania części ściany znajdującej się nad 

rozbieranym nadprożem. 

http://www.izolacje.com.pl/artykul-galeria/id2380,lech-rudzinski-andrzej-kroner-naprawa-i-wzmacnianie-nadprozy-murowanych?gal=1&zdjecie=9279
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Po odciążeniu 

nadproża przez 

podstemplowanie 

stropów i 

(ewentualnie) 

podtrzymaniu części 

ściany znajdującej się 

nad rozbieranym 

nadprożem połowę 

nadproża 

podstemplowuje się 

(przekrój A–A 

na RYS. 17), drugą 

zaś - rozbiera. 

Po wymurowaniu na 

nowo rozebranej 

połowy nadproża i 

związaniu zaprawy 

należy z kolei tę 

połowę 

podstemplować, 

drugą zaś - rozebrać 

(po uprzednim usunięcia pod nią stemplowania). 

Podczas murowania na nowo rozebranej połowy nadproża należy połączyć ją dokładnie z uprzednio 

wykonaną połową. 

Przy przemurowaniu i jednoczesnym wzmacnianiu nadproża belkami prefabrykowanymi typu L (RYS. 17) 

lub kształtownikami o przekroju teowym (RYS. 18) najpierw należy rozebrać nadproże wraz z kilkoma 

sąsiednimi warstwami cegieł celem likwidacji części muru z naruszoną strukturą wewnętrzną (pola 

zakropkowane na RYS. 17 i RYS. 18). Następnie powierzchnie wsporcze muru czyści się z resztek 

zaprawy i gruzu oraz dokładnie zmywa wodą. 

Belki żelbetowe typu L układa się na powierzchniach wsporczych na warstwie zaprawy cementowej gr. 2 

cm, natomiast przestrzenie między belkami wypełnia się betonem, gruzem ceglanym itp. Później muruje 

się pozostałą część nadproża i ściany. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy wzmocnioną konstrukcję 

należy otynkować. 

Przy przemurowywaniu i wzmacnianiu nadproża za pomocą kształtowników stalowych (niewielkich 

teowników lub kątowników) przed rozebraniem nadproże zadeskowuje się i dokładnie stempluje. 

Po oczyszczeniu oraz zmoczeniu powierzchni wsporczych i deskowania układa się na nich warstwę gęstej 

zaprawy cementowej gr. 2 cm. Na warstwie zaprawy układa się siatkę cięto-ciągnioną, a następnie 

 

RYS. 17. Przemurowanie nadproża z jednoczesnym wzmocnieniem belkami typu L: 1 - 

nowe belki nadproża, 2 - przemurowana część ściany, 3 -podstemplowanie tymczasowe; 

rys.: S. Zaleski [3] 

 

RYS. 18. Przemurowanie nadproża ze wzmocnieniem teownikami; rys.: S. Zaleski [3] 
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kształtowniki stalowe tak, aby ich pionowe ramiona znalazły się w pionowych spoinach między 

układanymi cegłami (RYS. 18). 

Po wymurowaniu pozostałej części nadproża oraz związaniu i stwardnieniu zaprawy nadproże należy 

otynkować. 

Przy 

przemurowywaniu i 

wzmacnianiu 

nadproża płytką 

żelbetową (RYS. 19), 

po wykonaniu robót 

zabezpieczających 

(deskowanie i 

stemplowanie 

nadproża) i 

przygotowawczych 

(oczyszczenie i 

zmoczenie powierzchni wsporczych), na deskowaniu układa się najpierw zbrojenie płytki, a następnie 

drobnoziarnistą mieszankę betonową. Receptura mieszanki powinna odpowiadać klasie betonu C12/15, a 

grubość płytki wynosić 5-6 cm. Na świeżo wykonanej płytce muruje się z cegieł dalszą część nadproża. Po 

związaniu i stwardnieniu betonu nadproże rozdeskowuje się i tynkuje. 

Uwagi 

Do naprawy lub/i wzmacniania spękanych lub zarysowanych nadproży należy przystąpić po dokonaniu 

oceny stanu technicznego budynku, a w szczególności po ustaleniu przyczyn wywołujących 

nierównomierne osiadanie murów i zabezpieczeniu ich przed dalszymi odkształceniami. 

Tradycyjne działania naprawcze, obejmujące iniekcję rys i spękań w nadprożach i przyległych pasmach 

międzyokiennych, muszą być poprzedzone opracowaniem technicznym, określającym rodzaj mieszanki 

iniekcyjnej i sposób jej wprowadzenia oraz szerokość rozwarcia i charakter rys. Iniekt ma zapewnić przede 

wszystkim uszczelnienie i scalenie rozdzielonych części muru. Stąd też iniekcję traktuje się na ogół jako 

metodę poprzedzającą i uzupełniającą inny rodzaj wzmocnienia konstrukcji. 

Tradycyjne metody wzmacniania nadproży polegają głównie na zastosowaniu materiałów o wyższych 

od elementów murowych właściwościach wytrzymałościowych, bez zmiany przekroju konstrukcji 

(kształtowniki stalowe, belki lub płytki żelbetowe), podczas gdy nowoczesne metody wzmocnienia 

opierają się na spiralnych prętach i kotwiach, wykonanych ze stali austenitycznej, oraz na 

wysokowytrzymałościowej zaprawie cementowej, wypełniającej zarówno spoiny, jak i zarysowania we 

wzmacnianym nadprożu. 

W odróżnieniu od metod tradycyjnych, nowoczesne strategie wzmacniania nadproży wymagają 

zastosowania elektronarzędzi, głównie frezarek z osprzętem, wysokiej jakości ręcznych wiertarek 

 

RYS. 19. Przemurowanie nadproża ze wzmocnieniem płytką żelbetową; rys.: S. Zaleski 
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udarowych, pistoletów do wyciskania zaprawy z kompletem końcówek, małych przenośnych sprężarek 

oraz szeregu narzędzi ręcznych (dłuta, szpachelki, ręczne wiertarki). 
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